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Köldmedia

Användningsstopp för 
HCFC i kylanläggningar
Vi vänder oss till er livsmedelsföretagare
som har kylar och frysar med HCFC som 
köldmedia.

Utsläpp av ämnen som till exempel klorfluor-
kolväten (HCFC) bryter ned ozonskiktet och 
bidrar till att ozonskiktet blir tunnare. Som en 
del i att uppnå riksdagens miljömål Skyddande 
ozonskikt pågår ett arbete med att fasa ut HCFC. 
Miljökontoret vill därför informera om att den 
31 december 2014 är det användningsstopp för 
HCFC-medier (t.ex. R22) i befintliga aggregat 
med 3 kg köldmedium eller mer. Dessa aggregat 
ska antingen konverteras eller skrotas och infor-
mation om detta ska delges miljökontoret under 
2014 eller i samband med årsrapporteringen 
2015. Dispens från användarförbudet av HCFC 
beviljas inte.

Ombudsmannen

Livmedels-
ombudsmannen
Livsmedelsombudsmannen är
en ny tjänst från Livsmedelsverket.

Hit kan du som jobbar inom livsmedelsbranschen 
vända dig med misstankar om felaktigheter, 
svarta pengar eller andra typer av brott eller fusk 
med livsmedel.

Du kan lämna ditt tips genom att fylla i ett formulär 
på Livsmedelsverkets hemsida, under ”kontakta 
oss” eller via telefon på vardagar mellan klockan 9 
och 14. Telefonnumret är 018 – 17 57 00. Du kan 
också skicka e-post: livsmedelsombudsmannen@slv.se

Tänk på att det är bara om du använder webb-
formuläret eller telefon som du kan vara anonym.

Du som livsmedelsföretagare kan även prenumerera 
på ett nyhetsbrev från Livsmedelsverket.

Du anmäler dig via Livsmedelsverkets hemsida 
www.slv.se. Klicka på ”Livsmedelsföretag” till 
vänster och sedan ”Prenumerera på nyheter för 
livsmedelsföretagare”.

http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/kontakta-oss-upplysningen/Livsmedelsombudsmannen/
http://livsmedelsombudsmannen@slv.se
http://www.slv.se
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Informationsförordningen

Nya regler om märkning 
på och information om 
livsmedel 
En ny lagstiftning som gäller information om 
livsmedel gäller från den 13 december 2014. 
Då ska livsmedel vara märkta enligt samma 
lagstiftning inom hela EU.

Viktiga nyheter 
Minsta tillåtna teckenstorlek är 1,2 mm på stora 
och 0,9 mm på små förpackningar (små = största 
ytan är mindre än 80 cm2). 

Allergener 
Vissa livsmedel som kan ge allvarliga allergiska 
reaktioner, allergener, ska vara highlightade, 
eller särskilt utmärkta, för konsumenters säkerhet. 
T ex , mjölk, gluten, fisk, etc.

Information om oförpackade livsmedel 
Även restauranger, serveringar och alla andra 
som säljer oförpackade produkter måste kunna 
upplysa kunden om vilka allergener som ingår. 
Detta kan göras genom skriftlig information i 
menyn, skylt, informationsställ eller muntligt. 
Då information lämnas muntligt ska det finnas 
en skylt som informerar gästen om att de kan få 
informationen muntligt.

Ansvar 
Den som säljer livsmedlet är ansvarig för infor-
mationen. Informationen ska vara på svenska, 
vara lätt att förstå, livsmedlet ska gå att spåra, 
får inte vilseleda (luras) osv. 
Alla företag som ingår i livsmedelskedjan från 
producent till konsument har en del av informa-
tionsansvaret. Därför är det viktigt att alla kän-
ner till att förändringar kommer.

För dig som producent
Vissa producenter har redan anpassat sina eti-
ketter för att uppfylla de nya reglerna. Tänk på 
att efter den 13 december 2014 får du sälja pro-
dukter som märktes innan 13 december 2014, 
men inte märka upp nya livsmedel med ”gamla” 
etiketter.

Ny broschyr om märkning
Det finns en utförlig broschyr att hämta på livs-
medelsverkets hemsida, www.slv.se Broschyren 
kan vara bra för de företag som själva ansvarar 
för etiketter/annan märkning på förpackade 
livsmedel. Det finns även mer information under 
fliken Livsmedelsföretag → Märkning och påstå-
enden, på www.slv.se

Sammanfattning 
Den nya informationsförordningen kommer att 
göra det lättare för konsumenter att få reda på 
den information de behöver om maten de köper. 
Informationen om livsmedel ska bli lika i hela EU. 
 Nya lagar ger alltid företagare mer arbete 
i början med anpassning av etiketter, per-
sonal som måste informeras och så vidare. 
Livsmedelsinspektörerna kan hjälpa till med var 
ni hittar information om hur ni ska märka livs-
medel, och vi hoppas att detta informationsblad 
ska hjälpa till med detta.

De nya märkningsreglerna gäller från
13 december 2014. 

Nya regler
om märkning

http://www.slv.se

